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Dievam viss ir iespējams!

Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 17. jūlijā Nr. 30 (242)

Dārgā draudze, brāļi un
māsas Kristū!
Ar Dieva palīgu turpinām
mūsu dievnama
griestu
restaurāciju.
Kopīgiem spēkiem esam pabeiguši altāra daļas renovāciju.
Pirms Lieldienām īstenojām griestu
atjauno šan as pir mo posmu
(konservācijas darbu izmaksas bija
30 250,00 EUR).
Sirsnīgs paldies visiem par ziedojumiem, atbalstu un palīdzību!
Šobrīd mūsu baznīcā turpinām
dievnama griestu un sienu augšējās
daļas restaurāciju, restauratoru komanda SIA "RERE MEISTARI"
Kristīnes Gulbes vadībā veic restaurācijas darbus.
Līdz 2016. gada 30. oktobrim
mums ir jāpabeidz iesāktie darbi, jo
esam saņēmuši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un
Rīgas Domes atbalstu (kopā 48 %
no visas projekta summas).

Projekta kopējas izmaksas ir
54 114,48 EUR, no kuriem
28 114,48 EUR jeb 52% ir mūsu –
Svētās Marijas Magdalēnas
draudzes – līdzdalība.
2012. – 2014. gadā ar Dieva svētību
un daudzu cilvēku līdzdalību esam
īstenojuši ERAF projektu
(nomainīta baznīcas grīda, atjaunota
fasāde, veikta logu renovācija un
jumta seguma nomaiņa).
Lūdzu Jūs izmantot un apzināt arī
savas iespējas – uzņēmuma vadītājus, draugus, paziņas kā iespējamos
atbalstītājus un ziedotājus. Mūsu
draudzei ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Svētīgā māte Terēze saka: Nav svarīgi, cik daudz mēs dodam. Svarīga ir mīlestība, kuru savā devumā mēs ieliekam.
Aicinu Jūs katru savu iespēju robežās iesaistīties mūsu dievnama restaurācijā!
Ticu un ceru, ka kopīgiem spēkiem
mums izdosies sekmīgi pabeigt iesāktos darbus!
Svētā Marija Magdalēna, lūdz Dievu
par mums! Svētīgus svētkus!
Draudzes priesteru vārdā –
prāvests Andris Kravalis
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Draudzes informācija

Šodien, 17. jūlijā plkst. 14. 00 katehēze pieaugušajiem! Vieta Liepas zāle, Klostera 4, otrajā stāvā, aicināti visi! Nodarbību vadīs
beļģu misionārs Žozefs Bastēns
Šodien, 17. jūlijā pēc sv. Mises plkst. 10. 00 sadraudzības laiks
Sv. Ģimenes Mājā! Tikšanās ar Santjago de Kompostela svētceļniekiem!
Šajā nedēļa rīta sv. Mises plkst. 7. 30 tiks translētas tiešraidē ar
Radio Marija starpniecību!
SV. MARIJAS MAGDALĒNAS SVĒTKI 22. un 24. jūlijā!
Dievišķā kulta un Sakramentu disciplīnas kongregācija
š.g. 3.jūnijā ir izdevusi dekrētu, ar kuru ievieš izmaiņas Romas misālē:
Sv. Marijas Magdalēnas piemiņas diena tiek pacelta svētku rangā.
Lūk, jaunās prefācijas ‘Apustuļu apustule’ fragments:

Jo dārzā Jēzus atklāti parādījās Marijai Magdalēnai tāpēc, ka tā Viņu ļoti mīlēja dzīvam esot, redzēja mirstam pie krusta, meklēja guldītu kapā,
pirmā Viņu pielūdza no mirušajiem augšāmcēlušu un tika pagodināta ar apustules pakāpi apustuļu priekšā, lai jaunās dzīves labā
vēsts sasniegtu pasaules malas.

Sv. Mises sv. Marijas Magdalēnas svētkos 22. 07.
plkst. 7. 30, 10. 00 un 19. 00 (Pirmā sv. Komūnija, pēc tam sadraudzības agape)!
Mūsu draudze aicināta svinēt sv. M. Magdalēnas svētkus 24. 07!
Svētdien 24. 07. pēc sv. Mises plkst. 10. 00 SVĒTKU KONCERTS, pēc tam sadraudzības laiks Sv. ĢIMENES MĀJĀ.
Arī pēc sv. Mises plkst. 18. 00 sadraudzības laiks Sv. Ģimenes Mājā!
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
LABĀ GANA KATEHĒZE. (Bērniem no 3-9+g.v.) Lai gan vasarā LGK nodarbības nenotiek, ikviens interesents un vecāki (kas
vēlas pieteikt bērnus vecumā 3-6 un 6-9+ LGK nodarbībām vai iepazīties ar LGK, satikt nodarbību vadītāju, saņemt informāciju par
LGK. Par nodarbībām 3-6 g.v. bērniem – Ieva, t.: 22190288. Par nodarbībām 3-6 un 6-9+ g.v. bērniem – Ilze Terēze Gulbe, t.: 29447445.
Ar oktobri plānots atsākt nodarbības - 2016./17.mācību gadu.
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Aicinām iepazīties ar
Dienas centra

Svētās Ģimenes Māja

nedēļas plānu!
Atb. soc. darbiniece
Rita Karpinska tālr.
20000466
Mīļi aicinām uz aktivitātēm!
19.jūlijā plkst. 13.00 Radošā darbnīca: mācīsimies dekupāžas tehniku. 20. jūlijā plkst. 17.00 Seminārs "Ģimenes loma sabiedrības veselīgas attīstības nodrošināšanā".
Tēma paredz sabiedrības veselības problēmu aktualizēšanu un ģimenes lomas nozīmes uzsvēršanu šo jautājumu risināšanā. SIF finansēts projekts, realizē "Ģimenes attīstības un kultūras centrs
"Alise".
Trešdienās plkst. 17.00 Krāsu terapijas nodarbības. Vada Inga Lukašinska. Astoņās nodarbībās plānots iepazīties ar dažādām zīmēšanas tehnikām, kas palīdz atjaunot emocionālo līdzsvaru un harmoniju.
Ceturtdienās, plkst. 13.30-15.00 Atbalsta grupa ģimenēm ar bērniem “Mācos saimniekot”. Prasmes plānot budžetu un ikdienu.
Vada Rita Karpinska.
Piektdienās plkst. 12.00-15.00 Nodarbība “Padziedāsim”. Dziedam
kristīgas dziesmas arī latgaliski. Vada Bernadetta.
Piektdienās, plkst. 15.00-17.00 Vingrošana grūtniecēm. Vada vecmāte Baiba Stikute.
Aicinām pieteikties Sv. M. Magdalēnas svētceļojumā Sarkaņi –
Aglona! Iziešana no Sarkaņu baznīcas pēc sv. Mises 08.08 plkst. 10.
00. Sv. Mise, ar svētību svētceļniekiem plkst. 9. 00
Maršruts 8. augusts: Sarkaņu baznīca – Ludza – Ņukši
9. augusts: Ņukši – Kaunata (22. km) 10. augusts: Kaunata – Andzeļi, 11. augusts: Andzeļi – Andrupene – Puša
12. augusts: Puša – Priežmale – Bērzgale
13. augusts: Bērzgale – Aglona 8. km. Pieteikšanās un sīkāka informācija mūsu draudzes mājas lapā, vai zvanīt Normundam Grasmanim (tel.27477166) Iespējams pieteikties arī pie draudzes dežuranta! Svētceļnieku tikšanās 04. 08. 2016. plkst. 20. 00! Pēc sv. Mises
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Dievkalpojumi Rīgas Sv. Marijas
Magdalēnas Romas katoļu baznīcā
darbdienās notiek 7. 30 un 19. 00
Svētdienās un svētku dienās:
8.00 / 10.00 / 18. 00
(Svētdienās plkst. 14. 00 Mise
angļu val. līdz septembrim nenotiks!)

Dievam viss ir iespējams!

Gandarīšanas sakramentu
var saņemt pirms Sv. Misēm
un to norises laikā.
¤ Katra mēneša 13. datumā plkst.
12.00 (izņemot svētdien) Sv. Mise par
godu Fatimas Dievmātei.

Draudzes prāvests: pr. Andris Kravalis, tālr. 29497000, tel./fax. 67508002
e-pasta adrese: krandris@gmail.com
Prāvesta palīgs: pr. Elvis Rudēvičs, tālr.: 29559299, e-pasts: elvi85@inbox.lv
Katra mēneša pirmajā piektdienā mūsu draudzē ir Tezē lūgšanu vakars
Sākums plkst. 18. 00, pēc sv. Mises Nomoda nakts un sv. Mise plkst. 24. 00!
 Kalpošana draudzē 
 Draudzes koris
Kora mēģinājumi notiek svētdienās plkst. 9.00 un pēc galvenās Sv. Mises.
Kora vadītāja Digna Markule t. 29145929 (draudzes ērģelniece)
 Procesija
Procesija notiek noteiktās baznīcas svētku dienās. Dalībniekiem jāierodas vismaz
pusstundu pirms Sv. Mises un jāpiesakās pie katehētes Marijas Kudiņas.
 Svētdienas skola bērniem / pieaugušajiem
Svētdienas skolas nodarbības svētdienās pēc Sv. Mises Baznīcas procesijas telpās.
Atb. Marija Kudiņa (27855608). Aicināti visi!
Draudzē darbojas Labā Gana katehēzes grupas bērniem 3-6g., vada
Ieva (22190288) un 6-9+g., vada Ilze Terēze Gulbe (29447445).
Konsultācijas pieaugušajiem pie Arisas Fominas: (26107411)
 Marijas leģions
Marijas Leģiona prezidija “Grēcinieku patvērums” saiets notiek ceturtdienās
pl. 17. 00, Svētās Ģimenes mājā, vadītāja Rita Kokarēviča.
"Kalnā"
M. Magdalēnas jauniešu ekumēniska, evanģelizējoša, sadraudzību veicinoša, izklaidējoša iniciatīva. Tikšanās ik pēc 3 nedēļām sagatavotā tematiskā vakarā. Kontakti:
e-pasts kalnaa@inbox.lv,
Rīgas svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudze.
Rīgā, Klostera ielā 2, LV-1050,
reģ. nr. 90000099163, konts: LV77HABA000140J051886.

Draudzei piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss (Finanšu ministrijas
24.11.2006.lēmums Nr. 260). Draudzes informatīvā lapa tiek sagatavota ik nedēļu.
E-pasts: avize@magdalenasdraudze.lv

